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ПРЕС-АНОНС
СТАРТУЄ ПЕРША У СВІТІ МІЖНАРОДНА СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА
З ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА, ЩО ПОКЛИКАНА СПРИЯТИ ПОКРАЩЕНЮ СТАНУ
ВІДПРАВЛЕННЯ ПРАВОСУДДЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Харків, 12 листопада 2018 року – Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого та Університет Південної Кароліни (США) за сприяння Програми USAID «Нове
правосуддя» розпочнуть першу в світі міжнародну сертифікатну програму з верховенства
права, розраховану на суддів, прокурорів, адвокатів та інших юристів-практиків, а також
магістрантів/аспірантів правничих шкіл. Метою програми є удосконалення навичок
застосування верховенства права в юридичній практиці правників.
Відкрити програму запрошено суддю Конституційного суду України, доктора юридичних наук
Сергія Головатого разом із керівником Програми USAID «Нове правосуддя» Девідом
Воном.
30 учасників програми відібрані на конкурсній основі із 320 бажаючих на підставі оцінки
поданої кандидатами аплікаційної форми з урахуванням регіонального представництва,
професійного досвіду та забезпеченням гендерного балансу.
Протягом першого тижня з 12 по 16 листопада викладачі з Університету Південної
Кароліни та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого спільно
викладатимуть чотири з десяти освітніх модулів програми: «Сучасні підходи до верховенства
права», «Ключові елементи та фундаментальні засади верховенства права в порівняльній
перспективі», «Права людини та їх захист», а також «Верховенство права на практиці:
професіоналізм й етичні зобов’язання». Друга сесія відбудеться з 10 по 14 грудня 2018
року і буде сфокусована на питаннях практичного застосування верховенства права у різних
сферах права, включаючи роботу із змодельованими ситуаціями та аналізом рішень
Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у конкретних справах. За умови успішного
проходження навчання учасники в квітні 2019 року отримають спільний сертифікат
українського та американського університетів.
Початок програми: 12 листопада, 9:00-17:00 (початок реєстрації – о 8:30).
Місце проведення: Навчально-бібліотечний комплекс Національного
університету імені Ярослава Мудрого, 9 поверх, вул. Пушкінська, 84-A, Харків.

юридичного

Для висвітлення заходу у ЗМІ потрібна реєстрація. Будь ласка, звертайтесь до
Олени Колесніченко, менеджера із зв’язків з громадськістю Програми USAID «Нове
правосуддя», за телефонами (044) 581-3303, (050) 469-3946 або електронною поштою
okolesnichenko@new-justice.com до 18.00 11 листопада 2018 року. Реєстрація
обов’язкова.

